
                            
 

 

 
Biuro Targów: 

Stowarzyszenie Wparcie Społeczne „Ja-Ty-My” 
ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73, 90-558 Łódź 

Email: targi@wsparciespoleczne.pl. Tel: 796141430 
www.wsparciespoleczne.pl 

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowią wkład własny Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej                        

w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 

2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej. 

 

 
      

   
  

 

Zapytanie o zgodę na przetwarzanie danych 

 

W związku z uczestnictwem w Łódzkich Targach Ekonomii Społecznej 2022 uprzejmie prosimy o 
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i podpisanie się pod niniejszym 
oświadczeniem. 
 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych 

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” (dalej jako Stowarzyszenie) z siedzibą w Łodzi 

przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73,  90-558 Łódź w celu organizacji cyklicznego 

wydarzenia – Łódzkich Targów Ekonomii Społecznej 2022. 

  

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 

poprawiania. 

 

4. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” (dalej jako 

Stowarzyszenie)  z siedzibą w Łodzi  przy, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73 90-558 Łódź 

informacji o działaniach Stowarzyszenia, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość m.in. adresów e-mail, telefonu, SMS/MMS, w 

celu przedstawiania oferty Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej  „Ja-Ty-My”/ Łódzkich 

Targów Ekonomii Społecznej. Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może zostać przeze 

mnie cofnięta w dowolnym momencie. 

 

5. W rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażam 

zgodę na przesyłanie przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” (dalej jako 

Stowarzyszenie)  z siedzibą w Łodzi  przy, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73 90-558 Łódź,  

informacji handlowych (w tym marketingowych własnych usług) przez stowarzyszenie oraz 

informacji o usługach i produktach innych podmiotów oferowanych za pośrednictwem 

Stowarzyszenia. Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może zostać przeze mnie 

cofnięta w dowolnym momencie. 

 
imię i nazwisko ……………………………………………………………….  
 
 

czytelny podpis……………………………………………………………….. 
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